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488 
USTAWA 

Z dnia 23 sierpnia 1938 r. 

o Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

Art. 1. (1) WyiJszyzaJkład nauko~o - wy
chowaw~zy, powoła'llIY do życia wolą PIerwsze
go l\1ars,za~ka POI~s:ki Józefa Pi.łsud~kiegol jako 
Centralny Instytut Wychowam a F1Zycznego w 
Warszawie, prze'kiształca się na wojskową s'zko
łę aka,demioką pod nazwą: "Akademia W)"COO
wania Fizycznego Józelfa Pi:ł!suclskiego w War-. .. szawIe. 

,(2) Akademia Wychowania Fizycznego Jó
zefa Piłsudskiego w Wa'rszawie po'sia,da osobo
wość prawną. 

(3) Aka,demia Wy,chowania FizY'czne~o Jó
zefa. 'Pi'łsudskiego w Wia'Ts'zawie będz.ie w <1a'l
szych artykułach nazywana Akademią. 

Art. 2. Alka'demia, utwOI'iz'ona dla pracy 
nad poclst,awami fizyczne'&o i rycerskiego wy
chowania mtod'ego polkolenia w s,łuż,bie Narod'u 
i PańsItwa, ma za zadanie: 

a) wychowanie i kis,z:tałcenie naUICzycieli 
i naucz)'lcielek wychowania fizycznego dla p,o
trzeb s,zkolnidwa oraż kierowników i kierowni
czek, insbI'luktorów i instruiktorek wychowania 

. {i,zyczne,go d~a sił Zlbwjny;ch, ins'tytucy:j państwo-
wych, samorządowych i społecznychj . 

b) kształcenie sa na'1ilkowych i ,speciaili's!tów 
w po's'zczególnych działach wychowania fizyc.z
negoj 

o) prow'adzenie prac naukowych i badaw
czych oraz dos,konalerJe i pog'ł'ębianie metod 
dlytdakt)'lczn)'lch i badawczych w dziedzinie yvy
chowania fizycznego i nauk pOlkrewn)"chj 

d) k1s,ztałcenie ,ducha rycerskościj 
e) szerzenie idci wychow,ania fiz)"cznego. 

Art. 3. Minister Spraw WojskOWych spn-
wuje nadzór zwierzchni nad działalnością Aka'~ 
demii w poro,zumieniu z Ministre.m \VY'znań Re
ligijnych i Oświecenia P'ubliczne~o z wyjątkiem 
spraw,d'otyczących tyDko wojska, w których 
wydaje zarządzenia 'Samodzielnie. 

Art. 4. U) U~trój Akademii, czas trwania 
oauki, organizację 'st.udiów i e,gzaminów oraz 

prawa i obowiązki s,łucha,czów okreś;la jej statut. 
Statut określa również właściwość Ministra Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego w za
kre-sie n?..Idzoru nad po'ziomem naukowym szkoły 
i sposób wykonywania naJd:zoTU. 

,(2) Statut Ak ademii na,da1'e Minis'ier Spraw 
Woj'skowych w porozumieniu z Ministrem Wy
znań Religijnych i Oświecenia Puhlicznego. 

Art. 5. Słosuneik służbowy niewojs,kowych 
profe:sorów i pomocniczych sił naukowych okre
~a rO'zporządlzenie Prez)'ldenta R'zeczypospolitej 
z dl:nia 24 lutego 1928 r. o stosunIku służbowym 
profesorów państwowych sZlkół akademickich 
i pomocniczych sił naUlkowych tych szkół (Dz. 
U. R. P. z 1933 r. Nr 76, ,poz. 5~1) z tą zmianą, że 
pr'zewidziane w przepis'ach 'teg,o rozporządzenia 
'Uprawnienia Minist,ra Wyznań Religijnych 
i Oświe'cenia PuhlicznegO' prze'chodzą na Mini
s,tra Spraw Woiskowych, d!ziałającego w paro
z'Umieni'll z Min~Sltrem Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego. 

I 

Art. 6. MiniisterWyznań Religijnych 
i Oświecenia PUlblicznc,go na wniosek Ministra 
Spraw WoilSkJowy,ch może nadać Akwdemii w 
drodze l'O'~pol1Zą&enia prawo nadawania stopni 
naukowych. . . 

Art. 7. Wykonanie ustawy ninie;sze'j po
rucza s'ię Mi!l1Jis,trom Spra,w W ojslkowych oraz 
Wyznań Religijnych i Oświecenia ,P.ubJicznego 
każdemu we właściwym mu zakresie dziaił'ania. 

Art. 8. Ustawa niniej's;za wchodzi w zycie 
z dniem o,głos~enia. . ' . 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 
Minister Spraw Wojskowych: Kasprz)lcki 
Minister Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego: 
W. Swięfoslawski 

489 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 30 lipca 1938 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Spraw Zagranicznych i Spraw Wojskowych 
w sprawie kontroli ruchu osobowego przez granice Państwa. 

Na podstawie art. 2 ust. (3) i art. 22 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa. (Dz. U. 
R. P. z 1937 r. Nr 11, poz. 83) zarząd'Zam co na!
stępuje: 

Rozdział I. 

Przepisy ogólne. 
§ t. (1) Osoby, przekraczające granice 

Państwa, podlegają kontroli, dokonywanej przez 



Str. 1147 Dz,i'ennik Ustaw Nr 65 -----'-------- Poz. 489 

wymienione w § 16 państwowe organa służby 
bezpieczeństwa, nazywane dalej organami kon
troli granicznej. 

(2) Kontrola ta polega .na sprawdzaniu do
kumentów, upoważniających, do przekraczania 
granicy w sposób, określony w niniejszym roz
porządzeniu. 

§ 2. (1) Dokumentami, upr,awniającymi do 
przekraczania granicy Państwa są: 

a) ważne paszporty zagraniczne, " wysta
wione przez władze pobkie (paszporty 
zwyczajne, zbiorowe, służbowe, dyplo
matyczne), 

h) paszpórty zagraniczne, wystawione 
przez władze obce, zaopatrzone w waż
ną wizę wjazdową luh przejazdową 
urzędu zagrani'cznego Rzeczypospolitej 
Polskiej - o ile w :I?osżczególnych przy
padkach o,oowiązek posiadania polskich 
wiz konsularnych nie został zniesiony, 

c) ważne dla danego odcinka granicznego 
dOlkumenty graniczne, określające ob
szar i termin ich ważności, wydawane 
na podstawie umów międzypaństwo
wych, 

d) karty tranzytowe, wystawiane prze·z to
warzystwa okrętowe dla emigrantów 
do państw zamorskich, 

e) dowody tożsamości dla cudzoziemców 
. oraz świadectwa tożs,amości (tzw. nan-, 

senowskie), wydawane cudzoziemcom 
przez władze polskie lub obce, zaopa
trzone - przy zamierzonym przyjeź
dzie do Państwa Polskiego - w odpo
wiednie wizy urzędu zagranicznego 
Rzeczypospolitej Polskiej lub wizy po
wrotne władz administracji ogólnej, 

f) oraz, jeżeli chodzi o granicę morską, 
dokumenty wymienione w §§ 12 i 14, 
a także_ ważne polskie książeczki że
glarskie i morskie karty rybackie, je
żeli cel podróży został potwierdzony 
przez właściwą władzę zaciągową, wre
szcie obce książeczki żeglarskie · i mor
skie karty rybackie, jeżeli są zaopa
trzone w ważne wizy urzędu zagranicz
nego Rzeczypospolitej Polskiej. 

R o z d z i a ł II. 

Przepisy O kontroUgranicznej w komunikacji 
lądowej, rzecznej i lobniczej. 

§ 3. (1) Kontrolę osób, przekraczających 
granicę w ruchu pieszym, kołowym (samocho
dowym) i kolejowym oraz w komunikacji rzecz
nej na wodach śródlądowych (rzeki spławne), 
wykonuje się w położonych na granicy lub przy 
granicy miejscach, wyznaczonych dla danego 
ruchu. Miersca te, nazywane dalej przejściami 
granicznymi, wymienione są w specjalnych 
przepisach (w wnow,ach międzypań'S,two
wych) albo też w porozumieniach lokalnych 
granicznych władz administracji ogólnej z od
powiednimi władzami państw, sąsiadujących 
z ' Pań,sŁwem Polskim (przejścia gospodarcze). 

(2) Kontrola osób w ruchu kolejowym mo
że odbywać się także w pociągach pomiędzy 
granicą Państwa a jedną ze sŁacyj kolejowych. 

§ 4. Dokonywanie kontroli osób . w lotni
czej komunikacji między Państwem Polskim 
a innymi państwami odbywa się na lotniskach 
paszportowo-celnych lub innych specjalnie wy
znaczonych, położonych wewnątrz kraju. W ra
,zie przymusowego lądowania statków powietrz
nych (samolotów) poza lotniskami paszporto
wo-celnymi, kontroli tej dokonuje się w miej .. 
scu przymusowego lądowania . 

§ 5. Osoby, przybywające na przej'ścia 
graniczne (lotniska paszportowo-celne lub też 
poza tymi lotniskami), obowiązane są okazać 
organom kontroli granicznej' jeden .z dokumen
tów (§ 2), uprawniających do. przekra.czania 
granicy oraz, na ich żądanie, także inne doku
menty osohiste, posiadane przez daną osobę 
(§ 18 ust. (1) lit. a)). 

Oprócz wymienionych wyżej, mogą upoważniać 
do przekraczania granicy jeszcze i inne doku
menty, jakie hy zostały w przyszłości przewi
dziane w przepisach specjalnych (umowach , ' 
miedzypaństwowych) . 

§ 6. Jeżeli cudzoziemiec przekracza gra- · 
nice Państwa w celu przelotu (tranzytem) przez 
obszar Państwa Polskiego, a z usprawiedliwio
nych powodów nie zdążył uzyskać polskiej wizy 
przejazdowej, właściwa dla lotniskapaszpor
towo-celnego powiatowa władza administracji 
ogólnej, może wydać zezwolenie na dalszy prze
lot (wzór Nr 1), jeżeli: 

a) przelot może 'być dopuszczony bez 
szko.dy dla dobra Państwa, 

h} cudzoziemiec wykaże się ważnym pasz
portem swego. państwa, zao.patrzonym 
w wizę wjazdową lub przejazdową kra
ju sąsiadującego z · Państwem Polskim, 
do którego się udaje, lub p1<Zez który 
następuje przelot, o ile kraj ten wiz ta
kich wymaga , oraz biletem lotniczym 
ważnym na bezpośredni przelo.t do tego 
kraju. Zezwolenie takie może być wyda
ne z ważnością na czas najwyżej do 
dwóch dni. 

(2) Do przekraczania granicy między Pań
stwem Polskim a W. M. Gdańskiem uprawnia
ją - oprócz dok umentów, wymienionych w ust. 
(1) lit. a) i h) - dowody osobiste, zaopatrzone 
w potwierdzenie obywatelstwa pelskiego 
wzglę,dnie gdańskiego , oraz legitymacje urzę
dowe (urzędników państwowych, pra cowników 
prżedsiębiorstw ' państwowych i osób wojsko
wych). 



Poz.489 ----------- Dziennik Ustaw Nr 65 Str. 1148 

§ 7. (1) 'Przekraczanie granicy Państwa 
jest zakazane: 

a) poza wyznaczonymi dla granicznego 
ruchu osobowego przejściami granicz
nymi, 

b) przez inne przejście graniczne niż 
określone w dokumencie przez władzę, 
która ten dokument wystawiła, 

c) w dniach i godzinach, w których przej~ 
ście graniczne dla ruchu oscbowego 
jest zamknięte (§ 17). 

(2) Przepis UlSt. (1) nie doty~zy przypad
ków, w których: 

a) granicę przekraczają przedstawiciele 
władz państwowych lub ich organa albo 
osoby na wezwanie tych władz, w 
związku z wykonywaniem czynności 
urzędcwych, 

b) Minister Spraw Wewnętrznych wyda 
specjalne zezwclenie na przekroczenie 
granicy poza przejściami granicznymi. 

R o z d z i a ł III. 

Przepisy o kontroli granicznej w komunikacji 
morskiej. 

§ 8. Ko.ntrclę osób, przekraczających gra
nicę Pań.stwa w kcmunikacji mo.rskiej, wyko
nuje się wPo.rtach po.lskich, przy czym ko.ntrola 
przy lądowaniu pasażerów odbywa się na stat
kach, a przy zackrętcwaniu - na lądzie. 

§ 9. Kapitan statku lub upcważniony za
stępca (agent, makler) obowiązany jest: 

a) zgłcsić organowi kcntroli granicznej 
przybycie Ikażdego statku, który ma za
winąć do. portu polskiego z zagranicy, 
co. najmniej na godzinę przed' przyby
ciem s'tatku do brzegu, 

b) dcłączyć do zgłcszenia listę pasażerów 
i spis załogi statku, 

cJ zgłaszać organowi kcntrcli granicznej 
odejście każdego statku z portu polskie
go za granicę, co najmniej na dwie go.
dOliny przed odejściem i zatrzymać sta
tek w Po.rcie aż do zako.ńcz'enia spraw-
dzania do.kumentów. . 

§ 10. Osoby, przyjeżdżające na obszar 
Państwa Polskiego dro.gą mo.rską, obo.wiązane 
są o.kazać organom kontroli granicznej jeden 
z dQkumentów, uprawniaJjących do przekrocze
nia granicy, wymieni cnych w § 2 ust. (1) lit. a), 
b), d), e) i f) oraz w ust. (2). 

§ 11. (1) Pasażerowie statków zawijają
cych z zagranicy do. portów polskich, jeżeli nie 
posiadają dokumentów uprawniających do prze
kraczania granicy (§ 10), mogą wysiadać na ląd 

na podstawie dowodów pasażerskich (wzór 
Nr 2), składających się z dwóch części: karty 
lądowania i karty zaokrętowania. Przy wysia
daniu pasażera na ląd, organ kontrcli granicz
nej zatrzymuje kartę lądo.wania przy sobie. Przy 
powrocie na statek organ kontroli granicznej 
odbiera kartę zaokrętcwania. 

(2) Organ kontroli granicznej nie dopuści 
do lądo.wania o.sób, których Po.byt na obszarze 
Państwa Polskiego może zagrażać bezpieczeń
stwu, spokojowi lub po.rządkowi publicznemu. 
Nie będą również dopuszczone na ląd osoby, 
które dostały się na ~tatek bez wykupienia kar
,ty okrętowej. 

(3) Formularze dowodów pasażerskich wy
daje kapitanom statków powiato.wa wł5ldza ad
ministracji ogólnej za pośrednictwem firm ma
klerskich. 

§ , 12. Po.siadacz dowodu pasażerskiego w 
czasie po,stoju je·go statku w porcie polskim jest 
uprawniony do nieprzerwanego pobytu i.poru
szania się na lądzie na obszarze Po.wiatów mor
skiego.i kartuskiego o.raz do przekraczania gra
nic Pańs,twa w obrębie tych powiatów w kie
runku W. M. Gdańska. 

§ 13. (1) Członkowie załogi statków, za
wijających z zagranicy do portów polskich, mo
gą w czasie postoju statku wysiadać na ląd i po
ruszać się swobodnie w obrębie portu i miasta 
portowego, choćby nie posiadali jednego z do
kumentów wymienionych w § 10, jeżeli wylegi
tymują się dowodem, stwierdzającym ich zaję
cie, jako członków zało.gi statku (książeczki że
glarskie, morskie karty rybackie lub zaświad
czenie kapitana statku, zaopatrzone w pieczęć 
statku). 

(2) Przepisy § 11 usł. (2) mają odpowiedn,ie 
zastosowanie i do członków załogi statku. 

§ 14. (1) rw razie stwierdzenia - bezpo
średnio przed odej.ściem statku - nieobecności 
członków załogi statku, kapitan statku obo
wiązany jest wstrzymać odejście statku docza
su powrotu lub doprowadzenia pozostałych 
w porcie marynarzy, będących cudzoziemcami. 

(2) Przetpisy us't. (1) nie będą stosowane 
w przypaCiku, gdy: 

a) członek załogi statku nie moie odbyć 
dalszej podróży z powodu obłożnej 
choroby, stwierdzonej przez lekarza 
portowego, . 

bl członek załogi stat,ku ma się udać z po
lecenia armatora na inny statek, 

c) kapitan statku złoży kaucję na pokry
cie kosztów ewentualnej repatriacji po
zostałych marynarzy; wysokość kaucji 
określa powiatowa władza administracji 
ogólnej. 

§ ,.15. Przepisy rozdziału niniejszego od
noszą ,się do ,wszelkich statków - zarówno 

I· 
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handlowych (pasażerskich, towarowych) jak 
'i Siportowych {jachtów oraz innych:) - o ile 
udają się za granicę lub też przybywają z za
granicy do portów polskich, nie dotyczą na-
tomiast okrętów wojennych. . 

R o z d z i a ł IV. 

Organa kontroli granicznej. 

ł 16. (1) Organami kontroli granicznej na 
przejściach gran,icznych i poza tymi przejścia
mi oraz na lotniskach paszportowo-celnych 
i w portach polskich są: . Policja Państwo~a, 
PoHcj"a ,Województwa Sląskiego, Straż Gramcz
na i Korpus Ochrony Pogranicza. Oprócz tych 
organów, Minister Spraw Wewnętrznych w po
rozumieniu z Ministrem Skarbu może w po
szczegqlnych przypadkach powoływać funkcj?
nariuszów urzędów ' celnych do wykonywama 
kontroli granicznej. 

(2) Kontrolę graniczną wykonują wymie
nione . w ust. (l) organa, każdy " w ukresie 
zleconym mu szczególnymi przepisami lub za-
rządzeniami. . , 

§ 17.(1) O ile ,przepisy specjalne (umowy 
międzypaństwowe) nie stanowią inaczej, orga
na kontroli granicznej dokon:uią kontroli osób 
na przej'ściach granicznych w ruchu pieszym 
i kołowym (samochodowym) w czasie od 
1 kwietnia do 30 września w godzinach . od 8 ' 
do 14 i od 16 do 20, w czasie zaś od l"paździer
nika do 31 marca w godzinach od 8 do 13 ' i od 
15 do 18. 

(2) Kontrola graniczna na przejściach gra
nicznych kolejowych odbywa się w czasie 
przyjazdu z zagranicy lub wyjazdu za granicę 
pociągów kursujących według ustalonego roz'
kładu jazdy. Przepis ten ma odpowiednie za
stosowanie również i do przylotów względnie 
odlotów statków powietrznych w komunikacji 
międzynarodowej oraz statków w komunikacji 
morskiej i na wodach śródlądowych. 

(3) O uruchomieniu pociągów nadzwyczaj
nych, nie objętych rozkładem jazdy, jak rów
nież i statków pow,ietrznych, wł"aściwe władze 
kolejowe lub lotnicze, a o przybyciu lub od
jeździe statków w komunikacji morskiej - ka
pitan statku lu:b właściwy zastępca (agent, ma
kler), obowiązane są zawiadomić organa kon
troli granicznej. 

g 18. (1) Organa kontroli granicznej (§ 16)", 
którym zlecone są obowiązki dokonywania 
kontroli granicznego ruchu osobowego obowią

" zane są do: 

a) żądania okazania dokumentu, upoważ
niającego do przekraczania granicy, a 
w raz,ie potrzeby i innych dokumentów 
osobistych, sprawdzania autentyczno-

ści dokumentu, uprawniającego do prze
kroczenia granicy, tożsamości legity
mującej się tym dokumentem osoby, 
ważności jego co do cza'su, na jaki był 
wydany, oraz co do przejścia granicz
nego, o ile przej'ście to je,st w dokumen.
cie wyznaczone, 

b) . stwierdzenia dokonanej kontroli przez 
uczynienie odpowiedniej adnotacji w tym 
dokumencie (§ 20), 

c) zatrzymania dokumentów . osobistych 
osoby kontrolowanej oraz zatrzymania 
tej osoby w razie uzasadnionych podej
rzeń co do autentyczności tych doku
mentów lub też gdyby się okazało, że 
według posiadanych informacji urzędo
wych, osoba zamierzająca przekroczyć 
granicę jest poszukiwana przez władze 
krajowe, 

. dl niedopuszczania do przekraczania gra
nicy 'Państwa poza przej'ściami granicz
nymi, 

e} oddawania w ręce władz granicznych 
sąsiedniego państwa lub ich organów, 
osób, podlegających ekstradycji lub de
portacji oraz przyjmowania osób, wy
dawanych w drodze ekstradycji lub de
portowanych z zagranicy do Państwa 
Polskiego. 

{2) .. Jednakie nie będ'ą przyjęte i dopusz
czone do przekroczenia granicy osoby depor
towane do Państwa Polskiego, . jeżeli nie są 
obywatelami polskimi, z wyjątkiem osób de
portowanych tranzytem do innych krajów przez 
Polskę oraz osób, co do których Minister Spraw 
Wewnętrznych wyda .specjalne zarządzenia. 

§ 19. (1) Organa kontroli · granicznej; do
konując ochrony granicy Państwa i kontroli 
granicznego ruchu osobowego, obowiązane są 
do wzajemnej. współpracy oraz do ws,półpracy 
z organami władz celnych. 

. (2) Organa kontroli granicznej, którym zle
cona jest ochrona · granicy lub kontrola gra
nicznego ruchu osobowego, podlegają w tym 
zakresie władzom administracji ogólnej według 
zasad, określających ich stosunek do tych 
władz, a ustalonych w prze,pisachspecjalnych. 

g 20. (1) Dokonanie kontroli granicznej -
zarówno przy wjeździe na obszar Państwa Pol
skiego jak i przy opuszczeniu tego obszaru, 
organ kontroli granicznej stwierdza przez przy
łożenie na dokumencie, uprawniającym daną 
osobę do przekroczenia granicy, odpowiedniej 
pieczęci (wzór Nr 3), określające; miejsce i da
tę przekroczenia. 

. (2) O ile władza nie zarządzi inaczej, prze
pisu ust. (1) nie stosuje się do osób, przekraJ 
czających granicę Państwa napódstawie doku
mentów ~ranicznych, wymienionych w§ ~ ust. 



Poz. 489 -------- Dziennik Ustaw Nr 65 Str • . 1150 

(1) lit. c) oraz morskich kart rybackich, wymie
nionych w§ 2 ust. (1) lit. f). 

§ 21. Organ kontroli granicznej nie do
puści do przekroczenia granicy Państwa osób, 
nie mogących wykazać się ważnym dokumen
tem, uprawniającym do przekroczenia granicy 
oraz usiłujących przekroczyć granicę w innym 
miejscu aniżeli określonym w dokumencie. Do
puszczenie. takich osób do przekroczenia gra
nicy Państwa Polskiego może nastąpić wyjąt
kowo i tylko na zarządzenie Ministra Spraw 

,Wewnętrznych. ' 

§ 22. (1) Kontrola podróżnych w pocią
gach międzynarodowych i na lotniskach ,pasz
portowo-celnych odbywa się jednocześnie z re
wizją celną, dokonywaną przez urzędy celne. 
,W rucha pieszym i kołowym (samochodowym) 
kontrola pasziportowa odbywa się przed r~ 
wizją, celną,. 

(2) lW! komunikacji morskiej kontrola do. 
kumentów odbywa się przed rewizją celną. Na 
statkach pasażersko-towarowych lub towaro
wych, przystosowanych do przewozu ,pasaże
rów, kontrolę dokumentów przeprowadza się 
równocześnie z odprawą celną na pokładzie 
statku lub też w jego pomieszczeniach. 

R o z d z i a ł V. 

P'rzepłs ko6cowy. · 

I 23. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie po upływie trzydziestu dni od dnia 
ogloszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 

Sławoj Składkow.ki 

Zal"cznild do rozp. Min. Spraw Wewn. 
z dnia 30 lipca 1938 r. (poz. 489). 

Wz6r Nrl 
do' S 6. 

8 cmxl0 om 

Nr. __ .. __ 

Zezwala się niniejszym 

Panu ..................... - ....... -........................................................... .. 

obywatelowi -...... -... - .. - ....... -.----....... _ .... __ .... _. 

na przelot (tranzytem) przez obszar Państwa 

Polskiego. 

Watne do dnia ...... _. __ ................. włącznie . 

... -....... dnia ... _ ......... _ .... __ .. _19_:.. .... _ 

Pieczęć Starostwa: 

podpis Starosty 

ł 

.~ 
,~ 
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Karta lądowania 
Carte de debarquement. 

Nr ....................... . 

Statek 
Navire 

Amator 
Armateur 

Nazwi~ko 
Nom 

Imię Prenom ..................................................................... ~ ........ -........ .. 

Obywatelstwo Ressortissant ............................................................................ -

Oddać organowi kontroli granicznej przy lądo
waniu . . 

Rendre a l' organe de contróle dei frontieres 
en debarquant. 

$rednica 3.5 cm 

Karta zaokręt owania 
'. Carte d'embarquemenŁ. 

Wzór Nr 2 
do § 11. 

Ważna w czasie postoju statku w porcie 
Valable pendant la relache du navire dans 

le port. 

Nr ....................... . 

Statek Navire ....................................................................................... -

Armator Armateur··· .. ·· .... · ........ ·,·· .. ···· .. · .. ·········· .. ·········· ...................... -

Nazwisko Nom ,~ ..................... -........... ----------_ ... _ .. -.. ----.--..... ---.... ------------

Imię 
Prenom 

Obywatelstwo 
Ressortissant 

Oddać organowi kontroli granicznej przy po
wrocie na statek. 

. Rendre a I'organe de contróle des frontieres 
a I'embarquement. 

Srednica 3.5 cm 

Wz6r Nr 3 

do i 20. 


